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எனனனை் நப்ற்றி….

இயற்வப்யர் ந- நுக.சுகுமார்.

புனனை்வப்யர் ந- நஅனைங்ுகன.

[அனைங்ுகவனைன்ால் நஉருவரம் நஇல்லாதவரன நஎனை் நவப்ாருள�. நஇது ந
சிவரனனையும் நமனமதனனையும் நகுறிக்கும்.]

ப்நதது. நப்்டிததது நுகானிரக்கு்ட. நதமிழுக்ுகானை நஆிர்வரம் நதானைா் நவரநதது. ந
சாதிக்ுக நினனை்ப்து நஇதுவரனிரயில் நஎதுவமில்னல.

வசால்ல நினனை்ப்து…… நஏற்ுகனைியவர நின்ய்ியப்ர் ந
வசால்லியாகவி்டபது.

தமினழை் நப்ற்றிய நப்்டபறிவ நதமிழைானைா்் நப்நதது நம்டடியம.

இனை நஉணர்வ….. நஅனனைவரரும் நஒனவ்னை நினனை்ப்து.

இலக்கு நவராழ்நததற்கு நஅனபயாளமா்க் நுகவினதுகனள ந நவி்டடச்வசல்வரது.

நனறி நகூ் நினனை்ப்து நதா், நதநனத. நநணப்ர்ுகள�, நவசால்லிக் நவுகாடிதத ந
ஆிசானுகள� நஎனனனை நவரழி நநபிததிச் நவசல்லும் நஅனனைவரருக்கும்.

நனறி.வரணக்ுகம்
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 ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந எதற்கு நஎழுதுகிய்ன?

தனி நஒருவரன நஇங்கு நநா்டனபித நதிருிததவரா நுகவினத நஎழுதுகிய்ன......?!
ுகபநது நியப்ாகும் நவராழ்க்னுக் நபனழையினனைக் நுகா்டசி்ப்டிததுகிய்ன......
 தி் நபழைம்பனனை நஎனைக்குள� நசுமநது நவப்ா்னமனய நஎிக்கனிய்ன........
நாியனை நவப்ா்வயனை நஉணரும் நதருணம் நஇ்நது நப்க்கனிய்ன.......

என நசாம்ப்ல் நப்ிரவம் நபு்வவரளிவயங்கும் நஎனனனை் நப்திக்கனிய்ன..........
ஒரு ந ர்ிததுளி நஎனியமல் நவிழும் நியநிரியம நவராழ்னவர நிரசிக்கனிய்ன..........

அனனைிதது நமுிரணுகளும் நவுகாணப நவராழ்வில் நஎனத நசி நவச்ய
ினனைக்கனிய்ன...........?!

முிரணப்டதியல நவராழ்வின நவிதிவயனை நதீர்்னப் நமு்டக்கனிய்ன!

அனைங்ுகன.
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என நஅனனனை

அம்மா! நஉன நஅனபற்கு நஈட நவசால்ல
இ்ப்ாினில் நஏதுமில்னல…

னப்நதமிழ் நஎனனனை நவரளர்்ப்தனைால்:
இருதா்க்கு நநாவனைாரு நபள�னள.
தங்ுகக் நகுபிததிற்குள�ியள ந– நநான
தவரறி நவிழுநத ந ர்ிததிவரனல…

எனனனைக் நுகருவில் நுகனலக்ுகாமல் நஇருநதாியய!
உன நப்ாதிததில் நியுகா்ட நமுல்னல.
வரங்ுகக் நுகபியலாிரம் நசினலவர்டக்ுக
வரக்கு நஎனைக்கல்னல… நஅம்மா!
வராக்கல் நஉனனனை நனவரிதது்

ப்ாடியவரன நநான நஉன நவசல்ல்பள�னள.
தமிழ்ிததாயால் நஎன நதானய்

ப்ாடம் நவப்ருனமக்கு நஏது நஎல்னல.
ிம்மதி நவுகாணட்ங்ுக… நதாியய!
உன நம்டியப்ால் நியவரறு நஇல்னல.
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இருனள நமனைதில் நனவரிதது..... நஇன்வரனனைித நியதபாியத.

ஒளியில் நஉள�ள நுகபவள�
வமாழியிலும் நஇருக்க்ார்.
எல்லாச் நசபங்குுகளும்

ச்டபங்ுகளும் நமனிதன நியமம்ப்பிததான.
ுகபவளின நஅருகல்

வசல்லிததான நஅிததனனை
வரழிமுன்ுகளும்..
  நுகபவளில்னல.

ுகபவளுக்கு நஅனனைிதனதயும்
ஏற்கும் நப்க்குவரமுணட
ுகாழ்்புணர்ச்சிியயாட
ுகபவனளிதியதபாியத.
ினறுவுகாணட

மலம் நுகழி்ப்து நஉன
வரசதிவயன்ால்

உன நஇரு்பபிததில் நவச்.
வப்ாதுவவரளியில் நஒரு
நாுகிுகம் நஇருக்க்து.

சக்புிததனனமனயிததான
அனனைிதது நமதங்ுகளும்

ியப்ாதிக்க்து.
வவரற்றுமநதிிரங்ுகளில்
இல்னல நமகனம

அது நஅனபல் நஇருக்க்து.
முதலில் நமனிதனைா்
இருக்ுக நமுயற்சிவச்

ப்கு நுகபவனளித நியதபலாம்.
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முுகங்ுகனளித நியத்ட....

முுகங்ுகனளித நியத்ட
அனலகனிய்ன நநான
வசாநத நமுுகமினறி...
ிழைல்ுகனளித நதூிரிததி

வராழும் நஉலகல் நஎ்ப்்ட
வராழ்ியவரன நவப்ா்யினறி....

ுகனைவுகள� நவிற்கும் நுகனபிதவதருவில்
வுகாள�முதல் நவச்ய் நியப்ாியனைன

முதலினறி.....
எல்ியலாரும் நஅதனனைியய

வச்வரதால் நதிரும்ப நவரநியதன
ியவரறு நவரழியினறி.
வப்ா்ுகனள நவிற்று
வப்ா்ுகனள நவராங்க
யாருக்கு நலாப்ம்.
எல்லாம் நமு்டநது
அபங்கடம் நியப்ாது
வரநதிடம் நஞானைம்.
வராழ்நதிடம் நியப்ாது
ியநசம் நம்்ப்து
ுகாலிததின நசாப்ம்.
உனைக்கு் நப்கும்

உனனனை நினனைக்ுக நஅனப்ா்
வராழ்நதிட நநாளும்.
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விழுவரதா...எழுவரதா

தீக்குளிிததல்
உனைக்கு் ந பச்வசாிதலா...
தீனமனய நஎிக்ுகாமல

  நஎிவரதா...
ஆினசக்குக் நுகபனப்்டடக்

ுகலங்க நிற்ப்தா...
உன நதனலமுன்னயக்

ுகநதுவர்ட்டக்ுகா் நுகருவரரு்ப்தா.....
வராழ்வரதற்ுகா்் நவப்ற்் நப்ணம்

உன நவராழ்வரழி்ப்தா....
தர்மம் நமீறி நவராழ்ப்வரனுக்கு

  நஉனழை்ப்தா...
ஊனிர நஅ்டிதது நவப்ற்் நப்ணிததில்

உனல நவுகாதி்ப்தா...
ஊனமுகள� நநாபுகிததில்
ஒலி நஅனம்ப்தா..

அ்நூல்ுகள� நப்ல நஇருநதும்
அ்ம் நம்்ப்தா...

தமிழைா நஉன நப்ணனப்ித
தீச்சுபர் நஎி்ப்தா...

முன் நதவரறிச் நியசர்நத நப்ணம்
வர்ட்டயா் நஉயிர் நப்றி்ப்தா...

அிரசாங்ுக நஅதிுகாிரம் நவுகாடனமக்கு
துனண நிற்ப்தா....

உள�ளனதக் நவுகாணட நவராழை
ஏனழைக்குச் நவசால்லிக் நவுகாட்ப்தா....

இரு்ப்னத நஇரு்ப்வரனுக்கு
அள�ளிக் நவுகாட்ப்தா...

ப்லியுகா்டக் நுகபனுக்கு நநா்டனப
சிலருக்கு நஎழுதிக் நவுகாட்ப்தா...
சில நஆியிிரம் நுகபனுக்கு் நப்லனிர

எிய நவிடவரதா....
வப்ாறுிததது நியப்ாதுவமனறு
வப்ாங்கவயழுவரதா....

 பமி நநானள நபளக்குவமனறு
வப்ாறுிதது நிற்ப்தா....?
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மனை்வப்யர்ச்சி...

எனதித நதின்ால் நபிததம்
வதளியுவமனறு நியத்ட
அனலக்ான நமனிதன.
ஆினசனய நஒழிிததால்

அனமதி நகனபக்குவமனறு
வசால்லி நமன்நதான நபுிததன.

உனைக்குள� நுகபவள�
உள�ியளயிருக்க்ார்

ியத்ட்ப்ாவிரன்ான நசிிததன.
அனனைிததும் நஅறிநதும்
அனமதியில்லாமல்

வராழ்னவரக் நுகழிக்க்ான நப்ண்பிததன.
கிருக, நிராசிவயனறு
வதளிநத நஅறிவினறி

ியத்ட நஅனலநதால் நப்யனில்னல.
ஆிியன நவச்த

மாயக் நுகனதுகளால் நவழ்நத
தமிழைன நமீளவில்னல.
இிராகு நியுகவதனறும்

சனி் நவப்யர்ச்சிவயனறும்
நனபமுன் நவராழ்வில் நவதால்னல.

ுகற்் நுகல்வி நப்குிததறியும்
தி்னனை நஇனறு

யாருக்கும நவரழைங்கப நவில்னல.
தனனனை நநம்ப

வராழும் நமனிதனனை
நாளும் நியுகாளும் நநலிவ்ச் நவச்வரதில்னல.

வரருவரனத நஏற்று
வராழ்நது நப்ார்்ியப்ானிர நுகாலம் நனுகவி்டபதில்னல.
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வவரற்றிபிததில் ந பூஜ்யங்ுகள�......

சிற்புகள� நனுகயில் நவப்ருியநாவயன்ால்
சினலுகள� நஎ்ப்்ட நுகனலயாகும்....
ஆிசான நமனைம் நியுகாணவலன்ால்
ியுகள�விுகள� நஎ்ப்்ட நப்திலாகும்....

வினலவப்ாருள� நஎனறு நஆினை நபனியனை
ியநர்னமக்கு நஎ்ப்்ட நஇபமாகும்....
வரழி நநபிதத நவதியாத நமுபவரனிபம்

ியப்ாகும் நப்ானத நஎ்ப்்டித நவதளிவராகும்.....
ுகற்ப்ப்வரர் நஒழுங்கு நஇல்னலவயன்ால்
நானளயித நதனலமுன்ியய நபனழையாகும்....
மன்ாம் நஇபிததில் நஉள�ளவதல்லாம்
மு்டபாள� நஇனைிததில் நமுதலாகும்......
ஒிவவவராரு நஇழை்பற்கு் நபனனைாலும்

மனிதவமனப்து நபணமாகும்....
ுகருனண நியநசம் நஎனப்வதல்லாம்
ுகாலம் நுகபநத நவசால்லாகும்.....

எழுிததறிவிிதத நஇன்வரவனைல்லாம்
சாிததானுக்கு நமுகனைாகும்.....

வராழைவரழி நவசால்லாத நுகல்விக்கு
வரகு்ப்ன் நஎ்ப்்ட நஇபமாகும்.....
குருவின நகுரூிர நஎணணிததில்

இளம் நபிஞசுுகியள நப்லியாகும்.......
ுகபவளுக்கு நமுதல் நஇபிததில்

இனி நவவரற்றிபங்ுகியள நஉருவராகும்.
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விலங்குுகளுக்குக் நுகபவளில்னல.....

இன்வரா! ந நஉனைக்ுகானை
தீப்வமல்லாம் நஒழுங்ுகாுக நஎிக்து.
உனைக்கு நவிழைா நுகணட நஎநநாளும்

சுப்மாுகக் நுகழிக்து.
ஆிதி நஅநதமில்லா நஇனப்ிததில்
உன நவராழ்க்னுக நஔிர்க்து.

மனிதன நப்ற்று நனவரிதத நப்ாவரிததில்
வராழ்க்னுக நவப்ருங்ுகபலா் ந ள�க்து.

இழை்பன நதுயிரிதனத நஎல்லா
உயிர்ுகளுக்கும் நவுகாடிததவரன ந .

உணரும் நஅனுப்வரிதனத நமனிதனுக்ுகா் நதநதவரன ந .
ஆியினும் நஇங்ியுக--

தனனுயிர் நதநது நதா்னமவயானறு நிற்க்து.
இழை்பன நவப்ருவரலியில் நஇனவனைாரு நஉயிர் நஅழுக்து.

ஐநதறிவ நஉயிர்ுகவளல்லாம்
உனனிபம் நியவரணடதனல நனவர்ப்தில்னல.

நாவளல்லாம் நபிராிததனனையால்
உனனைித நதுிரிததி நவரருவரதில்னல.

வியாப்ாிரக் நுகணக்ியுகாட
ுகாணிக்னுகுகள� நதருவரதில்னல.
விதிிதத நவிதி நஇதுதான நஎன்
புிநத நஅறிவ ந-- நநமக்கல்னல.
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எனதக் நவுகாணட நஈடவச்ய

வராழ்வில் நுகனிர நியசிரிததான
ுகபியலாட நியப்ானைான
ுகனிர நியசிரவில்னலியய....
உனைக்கும் நியசர்ிததுிததான
அவரன நஉணவ நியத்டனைான

அவரனளக் நுகாணவில்னலியய.....
வரளர்நத நப்ாிரதம் நசூளுனிர நஆியிிரம்
உபனலக் நுகாணவில்னலியய......

ப்லிுகள� நவுகாடிததுிததான
வி்டனவரித நியதடம் நஅவரலம்
இனனும் நமா்வில்னலியய.....

அிரசு நஎனப்து நமக்ுகளுக்ுகாுகிததான
ுகபியலா்ட நவராழைவில்னலியய....

வரளர்ச்சி நஆியிிரம்
ுகணபபனனும் நஉயிர்்ப்லி

ியப்ாுகவில்னலியய.....
அிஞசலி நவசலுிததி

ஆிறுதல் நவசானனைாலும்
இழை்பனவரலி நதீிரவில்னலியய....

வுகா்ட்டக்வுகாடிததாலும்
உ்வின நஇழை்பற்கு
ஈடயில்னலியய.
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ப்ண்டதர்ுகளுக்கு் நப்ாமிரனின நுகவினத

இலக்ுகணக் நவுகாம்வப்னப்து
எல்ியலாருக்கும் நமுனள்ப்தில்னல.
இலக்ுகணக் நவுகாம்பரு்ியப்ாரும்
ப்னிர நமு்டபாமல் நவிடவரதில்னல.
தா்ம்ட நுகனறு நமு்டடம் நவச்னுக
ியப்ால்தான நஇக்குற்்ம் நுக்டதல்.
தமிழுக்கு நியமனனமவயன்ால்

அனதித நதாங்குதல் நவரளர்ச்சிதாியனை.
ியுகாவில் நஎன்ால் நஎனனை...

ியுகாயிவலனைச் நவசானனைாவலனனை....
உள�ளிரு்ப்து நசாமிவயனறு

அனனைவரரும் நஉணர்நதது நதாியனை.
வமாழி நஎனப்து நஎனனை.....?

உணர்னவரக் நுகபிததும் நுகபிததி.
வமாழிதலில் நபனழையிருநதாலும்

மழைனலயின நவரா்வமாழி் நபனழைியயா..?
ஏற்ப்து நதா்னம நவநிஞவசன்ால்

தமிழ்வரளர்ச்சிக்குித நதனபியயதும் நஉணியபா?
என நப்ா்டபன நியுகாவரணம் நஅணிநதான
என நஆினபயில் நஎிததனனை நமாற்்ம்!
மாற்்வமனப்து நஇயல்புதாியனை--
மற்் நவரளர்ச்சினய நஏற்ப்துியப்ாியல.
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சூியனனை நஎிக்கிய்ன.

ுகனைவுகனளக் நுக்ட்ட நஇழுக்கிய்ன.
ுகானைல் ந ில் நமிதக்கிய்ன.

ுகாகதக்ுக்ப்லில் நதுட்பனறி
வராழ்னவரக் நுகபக்கிய்ன.

தினசுகனள் நபிக்கிய்ன
பிிததனத நஇனணக்கிய்ன
பியமற்் நமனிதியிராட

வராழும் நநானள நிரசிக்கிய்ன.

மனைக்ுகதனவர நதி்க்கிய்ன
இருனள நவவரளிியய நஇனிரக்கிய்ன
வவரளிச்ச்புள�ளி நசிறிவதன்ாலும்

சூியனனை நஎிக்கிய்ன.

சி்குுகனள நவிிக்கிய்ன
எல்னலயற்று நப்்க்கிய்ன
 ர்க்குமிழி நநாவனைன்ாலும்

வரானஉச்சினயிததான நினனைக்கிய்ன.
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மனிதவனைன் நபுிததுகம்

மனிதவனைன் நபுிததுகம்
வராழுகன் நதிததுவரம்
அவரிரவரர் நப்ார்னவரயில்

ஆிளுக்வுகாரு நவப்ாருள�தரும்.

வப்ாருளில்லா் நபுிததுகம்
வப்ாருனளித நதூிரிததும் நஅனுதினைம்

அறிவள�ள நபுிததுகம்
யாரும் நஅறியாமல் நமுபங்கடம்.

ப்க்ுகங்ுகள� நமாறும நஅது
ப்னப்ப்வரனின நியாயம்

தம்னம நப்்ட்ப்வரனிரித நியதடம்
புிததுகங்ுகள� நப்ாவரம்.

தனல்பல்லா் நபுிததுகம்
இங்கு நப்லியுகா்ட நஆியிிரம்

அனவர நகு்னப்ுகளா் ந்ியப்ாவரதற்கு
வராழும் நசூழ்ினலியய நுகாிரணம்.

புிததுகங்ுகள� நஒன்ா்க் நுகலக்கும்
வராழ்க்னுகவயனும் நநூலுகம்
சில நனுகப்பாமல் நியப்ாவரது
ுகாலம் நவச்த நதாமதம்.

மனிதர்ுகனள் நப்்டக்கன்
புிததுகங்ுகள� நஅவரசியம்

அது நஎல்ியலாருக்கும் நகனபக்ுகாது
வரரும் நயுுகங்ுகளுக்கு நஒருதிரம்.
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மக்ுகளா்டசிித நதிததுவரம்....

மக்ுகளா்டசி நதிததுவரமா்
இனி நியதர்தனலச் நவசால்லாியத...

உனைக்கு ந ியய நனவருககும் நவுகாள�ளிதான
விிரனல ந ்ட்டவி்டட நவரருநதாியத....
நமக்ுகாுகவரா நஇிததனனை நகூச்சலும்

வப்ா்னமயில் நமயங்க் நியப்ாுகாியத...
இநத் நியப்ார்வவரறி நியவரவ்திலும் நஇல்னலியயன

ியுகள�விியுக்டுகித நதயங்ுகாியத....
திருபர்ுகள� நனுகயில் நநா்ட்டன நதி்வியுகால்

விதிியமல் நப்ழினய் நியப்ாபாியத....
இநதித நதிருபில் நயார் நஉிததமர்

ியுகள�விக்கு நவினபியய நகனபயாியத...
ுகழுவரக்..ுகழுவரக் நனுகயில் நுகனிருகள�தான
தணணீியிர நஅழுக்வுகனைச் நவசால்லாியத...
தணணீர் நஉயிரம் நுகமலவமன்ாலும்

தனிமனிதனனை நதுதிக்ுகாியத...
எனனை நதீர்வதான நஇநத நியதசம் நவராழ்நதிப

வணமயக்ுகம் நவுகாள�ளாியத...
உநதனவிிரல நநனி நமாற்்ிததின நமுுகவரி

ப்யனப்டிதத நதயங்ுகாியத...
ஒிவவவராரு நஇனளஞனும் நஒனறினணநதால் நமாற்்ம்

ப்க்கும் நஇ்ியப்ாியத.
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வராயுள�ள நஊனம ந ....

 திவயன்ால் நஎனனைவவரனறு
ியுக்டுகாியத ந யும்...

அநத நகுரு்டட் ந பனனைனயக்
குற்்ம் நவசானனைால் நஉநதன நமீது நப்ாயும்....

இரு்ப்வரனுக்குச் நச்டபவமனப்து
வரானலக்குனலிதது் நியப்ாகும்....
  நநம்ப நஇ்ங்கனைால் நதாங்ுகாது

அது நஅளவிபாத நதூிரம்....
மக்ுகளுக்ுகாுக நச்டபவமனப்து
வரல்ியலார் நவரகுிதத நவராதம்.....

வரா்தா நவராங்க நவராழ்நதுப்ார்க்ுகலாம்
ுகாசிருநதால் நியப்ாதும்......

ப்சுவக்கும் ந தி நவரழைங்கய நப்ாிரத
புணணிய நியதசம்.....

ப்ாவிுகனள் நப்ாதுுகாக்ுகியவர நஇனறு
ுகரு்பு நஅங்குகள� நியப்சும்.....

அ்ம் நவவரல்லும் நஎனப்வதல்லாம்
மிரபு நசார்நத நவராதம்.....

அதனனை நநம்ப நவராழ்வரதுதான
ஏனழைக்கு நவரா்ிதத நியசாுகம்.
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எனனனைித நியதடகிய்ன.....

மானவராழும் நுகா்ட்டல்தான
புலிவராழுவமனப்து
புியாத நபுதிிரல்ல.

வமனனமியயாட நவரனனமனய
ியசர்ப்ப்துதான நஇயற்னுகவயன்ால்
யானிர் நியப்ா் நகுற்்ம் நவசால்ல.
துனப்வமனும் நவப்ருநதியில்
ுகால் நநனனைக்ுகாத நஉயிில்னல
விதிவிலக்கு நயாருமல்ல.

விதி நவரகுிதத நியநர்ியுகா்டனப
வரனள்ப்தற்கு நநாணல்ல

ுகபிததுகிய்ாம் நநானள நவமல்ல.
ஒிவவவராரு நமனிதருக்கும்

வராழ்க்னுகவயனப்து நியப்ார்க்ுகளநதான
ஆியுதம் நஒனறு நியப்ால் நஆினைதல்ல.

அனனைிதனதயும் நஅனபநதுவி்டியபன
ஆினசுகியள நஇல்னலவயனறு

வசால்வரது நப்ாவரமல்ல.
அனதச் நவசால்லுகன் நமனிதனிரிததான

வராழ்க்னுகவயங்கும் நியதடகிய்ன
எனனனை நம்நதது நஎன நகுற்்மல்ல.
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வினல நஎிவவரளவ....

ியசாற்றுக்கு நஅழுப்னிபம்
ியசாசலிசம் நியப்சினைால்
ியதானறிடமா நபுிர்டசி.....

ப்ணிததிற்குித நதனனனை
விற்்வரன நதனமானைம்
ியப்சுவரது நஇுகழ்ச்சி....

இனி நவவரற்றிவயனை
வுகாணபா்டபங்ுகள� நநபக்கும்
வழ்நதது நஇனைஉணர்ச்சி....

ஆிளுக்கு நஇிவவரளவ
கூலிக்கு் நியப்சி நவினல நியப்ானைது

மக்ுகளா்டசி.
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கூழைாங்ுகற்ுகள�

பம்ப்ம்

ிலவில்
குதிிதத நதவரனள
 ருக்ுக்டயில்.

சலனைம்

இ்நத நநானய
எ்ட்ட் நப்ார்ிததது

சானல ில் நவிழுநத நிலா.

சனனைல்

துண்டக்ுக்ப்்டப
வரானைிதனத நனதக்க்து

நூலாம்ப்னப.

இிரவ

சுற்றிவமா்க்கும்
விணமீன நஎறும்புுகள� நவதாபவில்னல

ிலவ நஅ்ப்ிதனத.

சிலநதிவரனல

எச்சில்மாளினுகயில்
எல்லாிததினசயும்
ுகதவுகள�தான.

வநகழி

தூக்கச்வசன்
ுகாற்று நதுனணக்கு
வரிரவில்னல.

 
ுகபவள�

ஆியுதம் நதூக்கயதால்
அருளுக்கு நனுக
இ்ங்ுகவில்னல.
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மு்டனப

குச்சிமாளினுகயில்
உனபயும்

ப்ளிங்குக்ுகல்.

வதருக்கூிதது

இிரநதுணக்து
இ்வராக்ுகனல.

பன்ிலா

உனபநத நவரனளயல்
ஒ்ட்டிற்கும்
ுகிிததுணியில்.

வினத

வரானைிததின நமுுகம் நப்ார்க்ுக
மணணில் நபுனதக்து.

நம்பக்னுக

ஆிணிுகள� நஅ்ப்்டியய
இருக்க்து

இியயசுனவர நசுமநதப்்ட.
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மநனதுகளின நமனுதர்மம்....

அ்ம் நியதாற்்வதனறும்
 தி நியதாற்்வதனறும்

அவரர்ுகள� நகூவிக் நவுகாண்டருக்க்ார்ுகள�.
அநத நஅ்ிததின நுகாவரலர்ுகனள
அனனைவரரும் நஅறிநததுதான.

வரயிறு நுகாயும் நியப்ாது நஅவ்வமனப்து
ஆிணபவரியனை நவரநது நவசானனைாலும்

அது நஅர்ிததமற்்துதான.
சில நஆியிிரம் நப்ார்்ப்தற்கு
ப்ல நமாதமாகும் நஎங்ுகளுக்கு

ுகாசு நவரநது நுகதனவரித நத்ட்டனைால்
ுகானத நம்டக்வுகாள�வரதா?
மா்ா நவதானன் நஎது

மாற்றி நவிப் நியப்ாக்து?
சாக்ுகனபயில் நஎிவவரளவ
சநதனைம் நுகலநதாலும் நஅது
மணக்ுக் நியப்ாவரதில்னல.

சநதனைிதனத நசாக்ுகனபயாக்குவரனத நவிப
சநதர்்ப்ிதனதச் நசாதுகமாக்குவரியத

ஏனழைுகளின நஅ்ம்.
ுகபவள�ுகள� நவராழ்நத நுகாலிததிலும்

அ்ம் நியதாற்றுிததான
மீண்டருக்க்து.

அதன நிழைல் நஇரு்ட்டல்
ுகலநத நப்கு ந ங்ுகள� நஎனத

ியத்டக் நவுகாண்டருக்கறீர்ுகள�?
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வுகாம்பு நமுனளிதத நகுதினிருகள�.....

மனைக் நகுதினிர நமண நதினனும்
மண நஅதிிர நவிண நவசல்லும்
ஆினசக் நவுகாம்பு நஅதற்குணட
குிததிக் நகழிக்கும் நிரணங்ுகள�
ஆி்ாது நஅச்சுறுிததும்....
அபங்ுகாது நஞானியர்

அபக்கயதா்
புிராணம் நவசால்லும்
நம்ப் நியவரணபாம்

பன நுகால்ுகள� நஇ்டப்ப
மனைக் நகுதினிர

ப்யணம்வச்யா் நப்ானதயில்னல
மனிவதவனைன்ால்

மனைக்குதினிர நமணதினனும்.
சநதர்்ப்ச் நசாக்ுகனபயில்

தவரறி நவிழும் நவதளிநதாலும்
வதளியாது

ியம்கன் நிலிததிற்கு நஅளவில்னல
ியம்்ப்வரனனை நியம்கன்

வப்ா்் நபசாசு.
ி்ம் நமாறும் நகுணம் நமாறும்

குதினிர நமுுகம் நுகா்டபா
பு்ம்ுகா்டடம்

வப்ா்முுகம் நப்லவணட
குதினிர நவப்ா்யில்னல.
தனவரலினம நதானுணர்நது

மனைக்குதினிரனய நவவரல்ப்வரன
மனிதனில்னல நியதவரனைவரன
வுகாம்பு நமுனளிதத நகுதினிர
வரளர்க்கும் நகுிரங்குுகள� நநாம்
மனிதியனை நஆிுகவில்னல

ியதவரனைாவரது நஎ்ியப்ாது....?
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ியுகாவிநதா....ியுகாவிநதா

எங்கும் நப்ிரம்வப்ாருளா்
இருக்கன் நியப்ாதுனைக்கும் நஎல்லாியம

நபக்கன்து.

உனைக்கு நஅள�ளிக் நவுகாடக்கன்
ப்க்தர்ுகளுக்கு நம்டடநதான நஉன
அருள�மனழை நவப்ாழிகன்து...

ுகாலம் நுகாலமா்் நவப்ாருளில்லாத
கூ்டபம் நஉனழை்னப்ிததான
ுகபவளாுக நினனைக்கன்து...

அது நகு்டக்கன் நுகிஞசியிலும்
மண நஅள�ளி் நியப்ாபிததான
மக்ுகளா்டசி நநபக்கன்து.....

நாவளல்லாம் நதிருநாளா் ந 
 பிிதது நின்ாலும் நஏனழைக்கு
உனனைக் நுகாணவரா நமு்டகன்து.

எிததனனை நஅவரதாிரம் ந வயடிதது
வரநதாலும் நஅவரனுக்குித நதுயியிராட

வி்டகன்து.....

இருக்கன் நகூ்டபவமல்லாம்
வசார்க்ுகவராசல் நுகாண நஉன

இரு்பபம் நவமா்க்கன்து....

இல்லாத நகூ்டபம் நியசாற்றுக்கு
வரழி நியத்ட நப்ர் நவராசல்

ிற்கன்து.
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புிததாணியப நவரருுக....!

புிததாணட நநமக்கங்கு
ஆிங்கலமா...தமிழ்நலமா...?

தமிழ்் நபுிததாணட நப்்ப்திங்கு
னதயா..சிிததினிரயா...?

ப்ாிரபா நநாம் நம்ிததமிழைர்…
கூவிித நவதாணனபதான நவரலிக்க்து...

ப்ழைம்வப்ருனம நியப்சிிததான
ிுகழ்ுகாலம் நநுகர்க்து.....

நானளக்கு ந  நவி்டடச் நவசல்ல
உன நவசயல் நஎனனை நஇருக்க்து....

ியுகள�விக்கு நவினபயினறி
வராழ்க்னுக நவிடுகனதயா் நமு்டக்து..

எநத நநாள� நவரநதாலும் நஏனழைக்கு
மாற்்வமனனை நஇருக்க்து..
நமக்குக் நகு்ட்ப்தற்கும் ந- நஊன

ுக்ட்ப்தற்கும் நவிடமுன்யா் நவரருக்து....
இநதநாளும் நஇனவனைாரு நநாள�ியப்ால்

ஏனழைக்கங்ியுக நவி்டக்து.
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யாருக்கும் நவவர்டுகமில்னல........

இியயசுவின நவரருனுகயாவரது
நபநது நவிடம் நியப்ாலிருக்க்து
இவரருனபய நவரருனுகதான

அதனிலும் நியமலா் நஇருக்க்து.
அிததனனை நஅ்ங்ுகனளயும்
உலகற்கு நஎடிததுச் நவசானனை
தமிழினைம் நதனமானைமற்று
ிழைல்ுகளின நுகால்ுகளில்

விழுநவதழுக்து நதன நதனலவரனனைித நியத்ட.
நல்லவதாரு நதனலவரனினறி
இருக்க்து நதமிழ்நாட

அ்நூல்ுகள� நஎநத நஅறியானமனயயும்
விிர்டபவில்னல

ப்குிததறிவ் நப்ாசன்ுகள�
இருள� நம்டியய நகபக்க்து.

தன நதினிர்ப்பம்
வவரளியாகும் நியப்ாது நம்டடம்
தன நிரசிுகனனை நஉிரசி் நப்ார்க்ுகித

ியதானறுக்து நதன நவரளர்ச்சிக்ுகாுக.
இனி நதமிவழைனைச் நவசால்ல

வுகாிஞசம் நவவர்டுக்ப்பிததான
ியவரணடம்.

ுகாலில் நவிழும் நுகலாச்சாிர்
வப்ருனமனய நதமிழைனுக்கு
விப நமனைமில்னல நியப்ாலும்.
ப்ழைம்வப்ருனம நியப்சிியய

வப்ருனம நவுகாள�ளும் நதமிழைன
நனபமுன் நவராழ்வியலில்
எ்ியப்ாது நசுயமியானத
வுகாள�ள் நியப்ாக்ான.

நானளயித நதனலமுன்க்ுகாவரது
அவரன நவுகாிஞசம் நதனமானைிதனத

வி்டட நனவரக்ுக்டடம்.
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இனி நஎல்லாம்......

அற்புதம் நிுகழ்நதுவி்டபது
ியதவரனுக்கு நமுனனைால் நியதவரதூதனின

வரருனுக நநபநதுவி்டபது.
இனிவயனனை நதமிவழைனுக்கு

எங்கும் நவரளனமியய நிலவர்ியப்ாக்து
ஏனழைுகள� நஎன் நவசால் நஇனி
தமிழ்நா்ட்டல் நஇல்னல.
அனனைருக்கும் நஆினமீுக

அரு்டபிரசாதம் நஅருள� நமனழையா்
வுகா்டப்ியப்ாக்து.
தமிழைனின நதனலவிதி
இதுதான நஎன்ால் நயார்
மாற்றி நஎழுதமு்டயும்.
தினிரயிரங்குுகள� நஇனி
ியுகாவிலாக்ுக்ப்டம்

தீர்வுகள� நஅனனைிததுக்கும் நஇனி
தனினி்்....வரழி.

அநத நஒற்ன்ய்ட் நப்ானதயில்
 ங்ுகள� நப்யணிக்ுகவில்னலயானைால்...

உங்ுகனள நஅநத நஆிணபவரியனை நுகா்ப்ாற்் நமு்டயாது..
வுகாள�னுகஇருக்க்து...ஆினைால்
எனனைவவரனறு நப்டப்பாமல்
இமயமனல நகுனுகக்குள�

இருக்க்து.
ஆிணபவரன நஅருள� நஇருநதால்

ம்டடியம நஉங்ுகளுக்கு நவிளங்கும்.
அனனைிதது நசாக்ுகனபுகளும்
இனி நஒன்ா்க் நுகலக்கும்.

தமிழ்நா்ட்டல் நஎதுவம் நநபக்ுகலாம்
நல்லனவர நதவிிர.

அபியப்ாங்ுக்ப்ா.......
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எங்ியுக! நஎன நதனலவரன?

தமிழைுகிததின நதனலவரியனை!
  நஇனனும் நப்க்ுகவில்னலயா? ந...
.ப்நது நஎங்ியுகா நஇருநதியப்ாதும்
முனவமாழிவரார் நஇல்னலயா....
இளனம நஏநதும் நஇனளஞில்
எவரரும் நதனலவரன நஇல்னலயா?

தினிரமுுகிதனதித நதவிிர
உனைக்கு் நபுதுமுுகம் நியதனவரயில்னலயா?

வப்ாழுதானைால் நியப்ாிரா்டபம்
மனைம் நியசாம்ப்வில்னலயா? ந ந.......
ியசாதனனைக்கு நஒரு நுகளமா்

தமிழைுகிததில் நதினைம் நவதால்னலயா? ந.......
உன நஇளனமக்கு நஎதிர்ுகாலம்

இங்கு நஅிரசியலில் நஇல்னலயா?
 யில்லாமல்வி்டயாது

மாற்்ிதனத நவிரும்ப்வில்னலயா?
தனனிுகில்லாித நதனலவரன நஒருவரன

இருநதான நநம்ப்வில்னலயா?
ுகாமிராசன நஎன் நவப்யவிரடிதத
புனிதன நப்்டிததபள�னளயா?

ப்்ட்பன நஉச்சம் நவதா்டப நஉனைக்கு
அச்சம் நமபனம நஇல்னலயா?

.ியம்்ப்ினறி நவராடம் நஎமக்கு்
ப்ாிரம் நசுமக்ுக நயாரும் நஇல்னலயா?
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ஒரு நுகழுனதயின நபிருகபனைம்.....

அருனமமிகு நதமிழைுக
வராக்ுகாள நவப்ருங்கு்ட நமக்ுகியள!
அிரசியலில் நுகாசுயிருநதால்

ஒரு நுகழுனத நகூப நவவரல்லலாவமனை
இிததனனை நநாள� நஎம்னம்

வப்ருனம்ப்டிததி நவரநதீர்ுகள�....
மகழ்ச்சி.

வவரற்றிபிதனத நிிர்ப்
யார் நயாியிராவவரல்லாம் நவரருவரது

இதுவரனிர ந ங்ுகள� நஎனைக்கு
வரழைங்கவரநத நவப்ருனமக்கு

இழுக்குிததான.....
எனனை நவச்ய நநான
மானையிழை்புக்ியுக்டட

மனு நவச்ய நமு்டயாியத.....
ஆியினும்-----

எல்லா நஇழினவரயும் நசுமக்கும்
உங்ுகனளவயல்லாம் நப்ார்க்கும்ியப்ாது

எம்மிலும் ந விர் நியமவலனை
ஆினைநதக் நுகணணீர் நவரருக்து.
எம்மினைம் நியப்ால் நகுணிததில்
 ங்ுகளும் நஇரு்ப்தால்.....
வப்ாறுிததிருக்கிய்ன....

எம்னமயும் ந ங்ுகள� நஒருநாள�
முதல்வரிராக்க நமகழ்வர்ுகவளனறு.

அதற்ுகானை நதகுதி-----
நானும் நஒரு நப்பிததில்

ந்டிததிருக்கிய்ன நஅது நியப்ாதாதா..?
எனவப்ாரு்டட நயாியிரனும்
முதலட நவச்தால்----

உங்ுகனள நதுனணமுதல்வரிராக்குகிய்ன
அ்பு்வமனனை....
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மீணடம் ந  நவரிரியவரணடம்

உனுகரு்புச்ச்டனப
இருக்க்து...

னுகிதத்டயும் நஇருக்க்து...
ப்குிததறியும் நப்ணபும்டடம்
உனதா்டியப்ால் நநனிரக்க்து.

எல்லாக்ுக்டசி நசுவரவிரா்ட்டுகளிலும்
  நசபங்குியப்ால் நஒ்டப்ப்டக்ா்.

ுகரு்புவரர்ணிதனத நுகாவி
மன்்ப்னத நஉன நஅ்டயவரர்ுகள�
யாரும் நுகணடவுகாள�ளவில்னல.

ஆிிய நவியம் நஇங்கு
சிவர்ப்ாகக் நவுகாண்டருக்க்து.

சாமியார்ுகளின நனுகுகளில்தான
ச்டபங்ுகள� நஇருக்க்து.

சாதிக்ுக்டசிுகள� நஓ்டடக்ுகா்
சநதர்்ப்வராத நுக்டசிுகளா்

கூவிக்வுகாணட நஇருக்கன்னை.

ுகபவனள நமறு்ப்வரர்ுகளும்
ுகபவளா் நவுகாணபாப்ப்டம்

முிரண நஇங்கு நநபக்க்து.

வப்ணவிடதனல நஆினபவரனிர
வரநதிருக்க்து.

 

வதாணபர்ுகள� நஎ்ியப்ாதும்
து்டடக்ுகா் நஅனலக்ார்ுகள�.

ஏழ்னம நஇனனும் நஅவரிரவரர்
அட்ப்்டயிலதான நவரசிக்க்து.

இ்ியப்ாதுதான ந 
ியதனவர்ப்டக்ா்.

தமிழைர்ுகனள நுகா்டடமிிராண்டுகள�
என்ா் நவுகாஞசம்

வரலிக்ுகிததானை நவச்க்து.
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முனியதானறிய நமிததகு்டுகள�
எனறு நஆிறுதல் நப்டிததிக்வுகாள�கிய்ாம்.

வரா்்பருநதால் நவரநதுியப்ா...
உனியப்ால் நப்லர் நியதனவர நஇனறு.
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அஃறினணக்கு நஇல்னல நஆினசுகள�.....

 ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந ந
குற்் நஉணர்வில் நதவிக்கும்

மானிபர் நியப்ாியல நப்வயிர்ுகள�
தவி்ப்தில்னல.....

மிரணம் நஎநவநா்ட
அதற்வுகன்ாலும் நவராழும்

வராழ்க்னுகனய நசப்ப்தில்னல....

எிவவணர்வவயன்ாலும்
உள�வளானறு நனவரிதது

பு்ிததில் நஒரு நமுுகமில்னல....

ப்னபிததவரனிபம் நுகாணிக்னுக
னவரிதது நியவரணடதலால்

அவரனனை நவரனத்ப்தில்னல...

வராழும் நவராழ்க்னுகனய
அதன நியப்ாக்கியல நியப்ாுக்டடவமனை
தனியப்ாக்கியல நஅனவர நவராழும்.....

ஏியதா நஒனறிற்கு நஏங்கியய
இநத நமானிபர் நமபனமயில்
இ்நது நப்க்குது நஎநநாளும்.
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ி்ம் நமாறும் நி்ங்ுகள�...

மனிதன நஇங்கு நவத்வரமாவரது
வராழும் நமுகிததுவரிததால்....
வத்வரமிங்கு நியநில் நவரநதது
அவரிரவரர் நுகவிித நதி்ிததால்.

உணரும் நஉனனைதம் நஉள�ளவரர்க்ியுக
வத்வரம் நஉள�ளிததில் நுகா்டசி நதரும்....

ியநில் நுகா்டசி நஎனப்வதல்லாம்
மனைச்சிிததிிரம் நவரகுிதத நி்ம்.

ப்குிததறிவ் நப்ுகலவரன
மன்நத நபனியனை நஉிரிதத நசிநதனனைுகள�

இங்கு நஉதிக்ுகவில்னல.

அவரர் நனுகிதத்டுகளால் நஇம்மணணில்
ஒரு நமாற்்மும் நநபக்ுகவில்னல.

ுகறு்பு நப்ழு்ப்ாவரது
ஒரு நசிிததாநத நியதால்வி நினல.

ி்ங்ுகளின நஇயல்பு நினல
இது நி்ம் நமாறும் நியநிரமில்னல.
அ்ட்ப்னப நவதியா நஉணனமக்கு

ப்னப்ப்வரன நப்லியில்னல.

ுகாவிுகள� நவரனமவமங்கும்
இிரிததச் நசிவர்ப்ாவரது நசியில்னல
ஆிணபவரன நவப்யனிர நனவரிதது

அ்ம் நமீறுதல் நவத்வர நவரழியில்னல.

அனனப்ச்வசால்ல நவரநத
மதங்ுகளில் நபனழையில்னல...
ுகருிததுச்சுதநதிிரம் நஇல்லாமல்

ுகபவனளித நியத்டனைால் நஅது நமதமில்னல.
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வரள�ளுவரிதனத நதினைம் நவசால்லுியவராியம.......

.{.....இனச்ப்ாபல்.......}
எனனை நநபக்குது நநா்டடல

நான நவசால்லுிய்ன நவரள�ளுவரன நப்ா்டடல.....
வசால்ல நினனைச்ச நுகருிதனதவயல்லாம்

வசால்லிமு்டச்சான நகு்ளில....
மு்ப்ானல நஆிிததி..ஆிிததி..
சூட நஇனனும் நதணியல....

அ்ிதனத் நியப்ா்டட நவரறுிதது நஎடிதது
நூனல் நியப்ா்டியபார் நுகணக்கல்ல....
உலுகம் நமுழுதும் நபுிர்ட்ட் நப்ார்ிததும்

இது நியப்ால நஅனமயல....
வமாழிக்குக் நகனபச்ச நவப்ருனம நஎதுவம்

மனைசித நதிருிதத நவரழியில்ல....
அ்ிதனதவயல்லாம் நஏழுுசருக்குள�ள
வசால்லி நமு்டச்சான நநறுக்குல...
கு்ளில் நவசானனை நஅ்ிததினைால
மனுச்ப்யல நதிருிதத நமு்டயல.....
வரள�ளுவரன நவசானனை நவரழியிருநதும்
வராழ்க்னுக நியப்ாகுது நஇருளில....

வவரளிச்சிதனத நம்டவரச்சு
மு்டவவரடக்ுகித நவதியல....
சினலவசதுக்ுக நஉளிியப்ாதும்
சிலருக்ியுகன நபுியல....

ியதனவரயில்லாித நதிததுவரிதனத
ியதட்ான நவப்ாது நவவரளியில.....

வரள�ளுவரன நகு்ள�தாியனை
அ்மாகும் நஉலகல....

தினைமும் நஒனனனை நப்்டச்சு்ப்ாரு
வராழ்க்னுக நியப்ாகும் நவதளிவில.
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சாம்ப்லில் ந பக்ுகமா்டியபன.....

முுகிததினிர நகழிநது
முுகமிழைநது நியப்ாியனைன...
ப்ாட நவப்ாருளில்லாமல்

ப்ிரம்வப்ாருளா் நஆிியனைன.....

ியதடவவரளி நஎங்கும்
வதரு்புழுதியாக....
ஆினமியப்ால நஎனனனை

உள� நஇழுிததுக்வுகாணியபன....

சிிததாநதம் நமனிதினப
சிலுனவரயாுக நநாளும்....

வப்ருனமயாுக நதூக்க்ப்டக்ுக
ியப்னதயாுக நினிய்ன....

வப்ருனம நமிக்ுக நமனிதவிரல்லாம்
சுயம் நஇழைக்ுகக் நுகணியபன....
துரு்ப்டிதத நியப்ார்வராளுக்குித
தங்ுக்ப்ட நஎதற்கு நவநாநியதன....

வவரநது நதணிநத நுகாடியப்ால
எனைக்குள� நநான நதணிநியதன....

அுகிததினிரனயக் நகழிிதது நநானும்
சாம்ப்னல நபு்வவரளியில் நஎறிநியதன.
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உயர்வரதில் நஇல்னல நஉயர்வ.....

வவரற்றிபிததில் நஎதுவம்
ிிரம்ப்லாம் நஎன் நவுகாள�னுகயில்

உள�ளது நதமிழைுகம்....

வுகாள�னுகயற்் நகூ்டபிததின
ியப்ிரானசயில் நஆினணுகள�
ப்்ப்து நசுயநலம்.....

மக்ுகளுக்ுகாுக நமக்ுகளா்டசி
எனப்து நஇனறு நவசால்அடக்கல்

வரநத நியுகவரலம்.....

நாளும் நஒரு நஅறிவி்ப்ால்
நனமச்சுற்றி நநபக்குது
தினைம் நியப்ார்க்ுகளம்.....

ஆி்டசினய நுகாக்ுக நமநனதுகளுக்ுகாுக
லுகிரிததில் நஉயர்நதது

சம்ப்ளம்....

மாற்்மில்லாத நதினைவராழ்வில்
ியப்ருநது நுக்டபணம்
வப்ரும் நஅவரலம்....

மக்ுகள� நஉயிர நவரா்்பல்லாமல்
ியப்ானைது நஇனன்ய
ுகாலிததின நிலவரிரம்....

விிரலில் நப்்டப நனமிததுளியாியல
விபாமல் நதுிரிததுியத
வப்ரும் நதுயிரம்.
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ப்சி............(1)

உலனுக நஆிளும் நஉயிர்ச்வசால் ந ியய!
உனனனை நவரணங்குகனிய்ன.
உனைக்ுகாுகச் நசினல நவர்டக்ுக

விணுகல்னலித நியதடகனிய்ன.

ப்னபிததல் நுகாிததல் நஅழிிததல்
எல்லாம் நஉனனைால் நநபக்க்து.
உனைக்வுகாரு நியுகாவில் நுக்ட்டனைால்
எனனை நஎநத நசாமி நதடக்க்து.?

இயங்கும் நஇயக்ுகம் நஉனனைால்தாியனை
சியா் நநபக்க்து நஅ்டமு்ட நஅறியாச்
சிவரம் நியப்ாியல நஉன நவசயல் நஎங்கும்

எட்ப்ாயிருக்க்து.

ஒிவவவராரு நஉயிரும் நஉலகல் நவராழை
 ியய நஉயிர்ிதது்ட்ப்ா் நஇருக்கன்ா்

 யில்லாமல் நஎதுவமில்னல
அறிநதும் நஅறியாமல் நஇருக்கன்ா்.

ப்சிவயனறு நஒனறு நஇல்லாவி்டபால்
மனிதன நஏன நஉனழைக்கன்ான?

ஒரு நசாண நவரயிற்ன் நிிர்ப்ிததாியனை
தினைம் நநாயா் நஅனலகன்ான.

உனழை்பும்டடம் நஇல்லாவி்டபால்
உலகல் நவி்டியவரது

மாற்்வமதுவம் நஇல்லாமல்
வவரறும் நமணணா்ச் நசுழைலுமது.
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ப்சி..............[2]

அறினவரித நியதடம்
உணர்னவரக்கூப நஉலுகம்

ப்சிவயனறு நஅனழைக்க்து...

வரயிற்றில் நப்சிியயாட
எநத நஉயிர்தான

அ்வரழி நநபக்க்து...

உயிர் நஉருவராகும்
உபலின நப்சி நகூப நவரயிறு

ின்நதால் நினனைக்க்து....

உபலின நப்சினய நவவரல்லும்
வரலினம நஉயிர்்ப்சிக்கு

இருக்க்து....

உபல் நப்சிக்ுகாுக நஉபனல
விற்கும் நவரணிுகம்

வரயிற்று் நப்சியால் நநபக்க்து....

வரயிற்றுக்கு நஉணவ
சியா் நகனபிததால் நவப்ணனம

ஏன நமானைமிழைக்க்து....

ப்சிவயன் நசிறு நவசால்தாியனை
உயிர்ுகனள் நப்டிததி

எடக்க்து.....

ப்சிியயாட நவுகாிஞசம்
வரயிறு நஇனிரநதால் நஎல்லாம்
ப்ிஞசா்் நப்்க்க்து...

 
குற்்ங்ுகளுக்வுகல்லாம்

உலகல் நமுதலா்
ப்சிதான நஇருக்க்து....

ப்சியில்லாத நஉலுகம் நஇருநதால்
ினனைிததால்

விய்ப்ாயிருக்க்து......

எல்லா நஉயிரும் நஇயங்கும்
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இயக்ுகம் நப்சிியய
உனனைால் நநபக்க்து.....

உனைக்வுகாரு நியுகாவில்
ுக்ட்டனைால் நஎனனை?

எநத நசாமி நதடக்க்து?
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ப்சி..........[3]

அருந நதப்சிவயனறும்
அருநத் நப்சிவயனறும்
அறியா நஉலுகமிது....

தனப்சினய நம்டடியம
முனனினல்ப்டிததி

அ்ம் நமீறி நவராழும் நஅது.....

எச்சில் நஇனலயில்
மிிஞசும் நஉணவ நஅளவினறி
மணணில் நபுனதக்து.....

இிரவ நஉணவ நஇல்லா
ினலயில் நநவனை நப்ாிரதம்
ப்ாதி நஉ்ங்ுகச் நவசல்க்து.....

தணணீனிரக் நகு்டிதது
வரயிற்ன் நிிர்ப்மு்டயாது

அதற்கும் நவினலவயானறு நஇருக்க்து...

தவரறி நவரநது நமணணில்
ப்நத நப்ாவரிததிற்கு
எிததனனை நகுிரல்ுகள�

தினைம்..தினைம் நஅழுக்து.
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ப்சி.........[4]

வராழும் நசூழைலில்
வராழ்க்னுக நஇருநதால்

அது நஎனறும் நஇனிக்க்து.
மனைம்ியப்ால் நவராழ்க்னுக
எல்ியலாருக்குமா நஇநத
மணணில் நவரா்க்க்து.

சாக்ுகனப ந ரும்
ப்சினயித நதணிக்கும் நஅவரலம்

நா்ட்டல் நநபக்க்து.
உணவிற்ுகாுக நவிலங்ியுகாட
ியப்ா்ட்டக்கு நிற்கும் நியசாுகம்

வராழ்னவர நசபக்க்து.
கு்னப் நகூளம்

ஏனழைுகள� நஉணவக்கூபம்
எனனைதான நநபக்க்து.

ியுகள�விுகியளாட
ுகவினத நவர்டக்ுக நம்டடியம
எனனைால் நமு்டக்து.
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மாற்று நியவரணடம்.... நமாற்்மும் நியவரணடம்.

மக்ுகளுக்ுகானை நியப்ருநது...
அதனைால் நமக்ுகள�
வரரும் நஇழை்னப்
வப்் நியவரணடம்.

மக்ுகளுக்ுகானை
மதுக்ுகனப நலாப்ம்

யாருக்குித நதிரியவரணடம்.

ுக்ட்டய நதுணினயயும்
உருவிடம் நஆி்டசி

வினிரவில்
மு்டவக்கு

வரிரியவரணடம்.

ஓ்டட நியப்ா்டப
ப்ாவரிததிற்கு
மாற்று

ியுகாவரணித நதுணி
ியவரணடம்.
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கு்டயிரசு நதினைக் நியுகள�விுகள�.......

ுகாநதிியதசமா..இல்னல
ுகாவிியதசமா....?
மதச்சார்பு நஎனப்து

ுகவிழும் நுகாகத நஓபமா....?

ியதசிய ந ியிரா்டபம் நதினச
மாறி நஓடமா...?

சுதநதிிரம் நவப்ற்றும் நஇனவனைாரு
விடதனல் நியப்ாிரா்டபமா....?

ஒருங்கனணநத நப்ாிரதவமனப்து
வவரளிிதியதாற்் நியவரபமா....?
மாிலம் நவரளர்ச்சி நுகாணப்து

மிததிய நஅிரசு நவிதிிதத நசாப்மா...?

வரளரும் நநா்ட்டியல
இிததனனை நியப்தமா....?

ியவரற்றுனமயில் நஒற்றுனம
நூல் நஅறுநத நப்்டபமா...?

வரளர்ச்சி நஎனப்து
ப்ணம் நப்னபிததவரருக்கு நம்டடமா...?

ஏனழைுகளில் நவியர்னவரயில்
ியதசிய நவரளர்ச்சி நஎ்டடமா....?

ுகபனதள�ளுப்்ட நப்ண
முதனலுகளுக்கு நம்டடமா....?

ஏனழை நவிவரசாயி நசாவரது
நா்டடக்கு நந்டபமா...?

னுகயில் நனவரிதத நனம
அழிவின நசினனைமா....?
சர்வரதிுகாிர நஇருளிியல
கு்டயிரசு நவி்டயுமா....?
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மினபுிததுகங்ுகனள் நப்்டக்ுக நஉதவம் நுகருவிுகள�:
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வரருகன்னைர்.

ஆிங்கலிததிலுள�ள நமினபுிததுகங்ுகள�:
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ுகலாச்சாிரம், நஉணவ, நசினிமா, நஅிரசியல், நபுனுக்ப்பக்ுகனல, நவரணிுகம் நமற்றும் நதுகவரல் ந
வதாழில்ந்டப்ம் நியப்ான் நப்ல்ியவரறு நதனல்புுகளின ந் ழ் நஅனமகன்னை.

நாம் நஅவரற்ன்வயல்லாம் நஒன்ாுகச் நியசர்ிதது நதமிழ் நமினபுிததுகங்ுகனள நஉருவராக்ுக நஉள�ியளாம்.

அிவவராறு நஉருவராக்ுக்ப்்டப நமினபுிததுகங்ுகள� நCreative நCommons நஎனும் நஉிமிததின ந் ழ் ந
வவரளியிப்ப்டம். நஇிவவராறு நவவரளியிடவரதன நமலம் நஅநத் நபுிததுகிதனத நஎழுதிய நமல ந
ஆிசிியருக்ுகானை நஉினமுகள� நச்டபரீதியாுக் நப்ாதுுகாக்ுக்ப்டகன்னை. நஅியத நியநிரிததில் நஅநத ந
மினபுிததுகங்ுகனள நயார் நியவரணடமானைாலும், நயாருக்கு நியவரணடமானைாலும், நஇலவரசமாுக ந
வரழைங்ுகலாம்.

எனைியவர நதமிழ் நப்்டக்கும் நவராசுகர்ுகள� நஆியிிரக்ுகணக்கல் நசமீப்ிததிய நதமிழ் நமினபுிததுகங்ுகனள ந
இலவரசமாுகியவர நவப்ற்றுக் நவுகாள�ள நமு்டயும்.

தமிழிலிருக்கும் நஎநத நவரனல்ப்திவிலிருநது நியவரணடமானைாலும் நப்திவுகனள நஎடக்ுகலாமா?

கூபாது.

ஒிவவவராரு நவரனல்ப்திவம் நஅதற்வுகனிய் நஒருசில நஅனுமதிுகனள் நவப்ற்றிருக்கும். நஒரு ந
வரனல்ப்திவின நஆிசிியர் நஅவரிரது நப்தி்புுகனள ந“யார் நியவரணடமானைாலும் நப்யனப்டிததலாம்ை” ந
எனறு நகுறி்ப்ட்டருநதால் நம்டடியம நஅதனனை நநாம் நப்யனப்டிதத நமு்டயும்.

அதாவரது ந“Creative நCommonsை” நஎனும் நஉிமிததின ந் ழ் நவரரும் நப்தி்புுகனள நம்டடியம நநாம் ந
ப்யனப்டிதத நமு்டயும்.

http://freetamilebooks.com/about-the-project/
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அ்ப்்ட நஇல்லாமல் ந“All நRights நReservedை” நஎனும் நஉிமிததின ந் ழ் நஇருக்கும் நப்தி்புுகனள நநம்மால் ந
ப்யனப்டிதத நமு்டயாது.

ியவரணடமானைால் ந“All நRights நReservedை” நஎனறு நவிளங்கும் நவரனல்ப்திவுகனளக் நவுகாண்டருக்கும் ந
ஆிசிியருக்கு நஅவரிரது நப்தி்புுகனள ந“Creative நCommonsை” நஉிமிததின ந் ழ் நவவரளியிபக்ியுகாி நநாம் ந
நமது நியவரணடியுகானளித நவதிவிக்ுகலாம். நியமலும் நஅவரிரது நப்னப்புுகள� நஅனனைிததும் நஅவரருனபய
வப்யின ந் ியழை நதான நவவரளியிப்ப்டம் நஎனும் நஉறுதினயயும் நநாம் நஅளிக்ுக நியவரணடம்.

வப்ாதுவராுக நபுது்புது நப்திவுகனள நஉருவராக்குியவராருக்கு நஅவரர்ுகளது நப்திவுகள� ந நின்ய ந
வராசுகர்ுகனளச் நவசன்னபய நியவரணடம் நஎன் நஎணணம் நஇருக்கும். நநாம் நஅவரர்ுகளது ந
ப்னப்புுகனள நஎடிதது நஇலவரச நமினபுிததுகங்ுகளாுக நவரழைங்குவரதற்கு நநமக்கு நஅவரர்ுகள� ந
அனுமதியளிிததால், நஉணனமயாுகியவர நஅவரர்ுகளது நப்னப்புுகள� நவப்ரும்ப்ானனமயானை நமக்ுகனளச் ந
வசன்னபயும். நவராசுகர்ுகளுக்கும் நின்ய நபுிததுகங்ுகள� நப்்ட்ப்தற்குக் நகனபக்கும்
வராசுகர்ுகள� நஆிசிியர்ுகளின நவரனல்ப்திவ நமுுகவரிுகளில் நகூப நஅவரர்ுகளுனபய நப்னப்புுகனள ந
ியத்டக் நுகணடப்டிதது நப்்டக்ுகலாம். நஆினைால் நநாங்ுகள� நவராசுகர்ுகளின நசிிரமிதனதக் நகுன்க்கும் ந
வரணணம் நஆிசிியர்ுகளின நசிதறிய நவரனல்ப்திவுகனள நஒன்ாுக நஇனணிதது நஒரு நமுழு ந
மினபுிததுகங்ுகளாுக நஉருவராக்கும் நியவரனலனயச் நவச்கிய்ாம். நியமலும் நஅிவவராறு நஉருவராக்ுக்ப்்டப
புிததுகங்ுகனள ந“மினபுிததுகங்ுகனள் நப்்டக்ுக நஉதவம் நுகருவிுகள�ை”-க்கு நஏற்் நவரணணம் ந
வர்டவரனமக்கும் நியவரனலனயயும் நவச்கிய்ாம்.

FreeTamilEbooks.com

இநத நவரனலிததளிததில்தான நபனவரரும் நவர்டவரனம்பல் நமினபுிததுகங்ுகள� நுகாண்ப்டம்.

PDF நfor நdesktop, நPDF நfor ந6ை” நdevices, நEPUB, நAZW3, நODT

இநத நவரனலதளிததிலிருநது நயார் நியவரணடமானைாலும் நமினபுிததுகங்ுகனள நஇலவரசமாுக் ந
ப்திவி்க்ுகம்(download) நவச்து நவுகாள�ளலாம்.

அிவவராறு நப்திவி்க்ுகம்(download) நவச்ய்ப்்டப நபுிததுகங்ுகனள நயாருக்கு நியவரணடமானைாலும் ந
இலவரசமாுக நவரழைங்ுகலாம்.

இதில் ந ங்ுகள� நப்ங்ுகளிக்ுக நவிரும்புகறீர்ுகளா?

 ங்ுகள� நவச்யியவரண்டயவதல்லாம் நதமிழில் நஎழுத்ப்்ட்டருக்கும் நவரனல்ப்திவுகளிலிருநது ந
ப்திவுகனள
எடிதது, நஅவரற்ன் நLibreOffice/MS நOffice நியப்ான் நwordprocessor-ல் நியப்ா்டட நஓர் நஎளிய நமினபுிததுகமாுக
மாற்றி நஎங்ுகளுக்கு நஅனு்ப்வம்.

அிவவரளவதான!

ியமலும் நசில நப்ங்ுகளி்புுகள� நபனவரருமாறு:

1. ஒருசில நப்திவரர்ுகள�/எழுிததாளர்ுகளுக்கு நஅவரர்ுகளது நப்னப்புுகனள ந“Creative நCommonsை” ந
உிமிததின் ழ் நவவரளியிபக்ியுகாி நமினனைிஞசல் நஅனு்புதல்

2. தனனைார்வரலர்ுகளால் நஅனு்ப்்ப்்டப நமினபுிததுகங்ுகளின நஉினமுகனளயும் நதிரிதனதயும் ந
ப்ிியசாதிிததல்

3. ியசாதனனைுகள� நமு்டநது நஅனுமதி நவரழைங்ுக்ப்்டப நதிரமானை நமினபுிததுகங்ுகனள நநமது ந
வரனலதளிததில் நப்திியவரற்்ம் நவச்தல்

விரு்ப்முள�ளவரர்ுகள� நfreetamilebooksteam@gmail.com நஎனும் நமுுகவரிக்கு நமினனைிஞசல் நஅனு்ப்வம்.

இநதித நதி்டபிததின நமலம் நப்ணம் நசம்ப்ாதி்ப்வரர்ுகள� நயார்?

யாருமில்னல.

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
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இநத நவரனலிததளம் நமுழுக்ுக நமுழுக்ுக நதனனைார்வரலர்ுகளால் நவசயல்ப்டகன் நஒரு நவரனலிததளம் ந
ஆிகும். நஇதன நஒியிர நியநாக்ுகம் நஎனனைவவரனில் நதமிழில் நின்ய நமினபுிததுகங்ுகனள நஉருவராக்குவரதும்,
அவரற்ன் நஇலவரசமாுக நப்யனைர்ுகளுக்கு நவரழைங்குவரதுியம நஆிகும்.

ியமலும் நஇிவவராறு நஉருவராக்ுக்ப்்டப நமினபுிததுகங்ுகள�, நebook நreader நஏற்றுக்வுகாள�ளும் ந
வர்டவரனம்பல் நஅனமயும்.

இிததி்டபிததால் நப்தி்புுகனள நஎழுதிக்வுகாடக்கும் நஆிசிியர்/ப்திவரருக்கு நஎனனை நலாப்ம்?

ஆிசிியர்/ப்திவரர்ுகள� நஇிததி்டபிததின நமலம் நஎநதவிதமானை நவதானுகயும் நவப்்்ியப்ாவரதில்னல. ந
ஏவனைனில், நஅவரர்ுகள� நபுதிதாுக நஇதற்வுகனறு நஎநதஒரு நப்தினவரயும் ந நஎழுதிிததிர்ியப்ாவரதில்னல.
ஏற்ுகனைியவர நஅவரர்ுகள� நஎழுதி நவவரளியி்ட்டருக்கும் நப்திவுகனள நஎடிததுிததான நநாம் நமினபுிததுகமாுக ந
வவரளியிப்ியப்ாகிய்ாம்.

அதாவரது நஅவரிரவரர்ுகளின நவரனலதளிததில் நஇநத் நப்திவுகள� நஅனனைிததும் நஇலவரசமாுகியவர ந
கனபக்ுக்வப்ற்்ாலும், நஅவரற்ன்வயல்லாம் நஒன்ாுகித நவதாகுிதது நebook நreader நியப்ான் ந
ுகருவிுகளில் நப்்டக்கும் நவிதிததில் நமாற்றிித நதரும் நியவரனலனய நஇநதித நதி்டபம் நவச்க்து.

தற்ியப்ாது நமக்ுகள� நவப்ிய நஅளவில் நtablets நமற்றும் நebook நreaders நியப்ான் நுகருவிுகனள நநா்டச் ந
வசல்வரதால் நஅவரர்ுகனள நவநருங்குவரதற்கு நஇது நஒரு நநல்ல நவரா்்ப்ாுக நஅனமயும்.

நுகல் நஎட்ப்னத நஅனுமதிக்கும் நவரனலதளங்ுகள� நஏியதனும் நதமிழில் நஉள�ளதா?

உள�ளது.

பனவரரும் நதமிழில் நஉள�ள நவரனலதளங்ுகள� நநுகல் நஎட்ப்தினனை நஅனுமதிக்கன்னை.

1. நwww.vinavu.com
2. நwww.badriseshadri.in
3. நhttp://maattru.com
4. நkaniyam.com
5. நblog.ravidreams.net

எிவவராறு நஒர் நஎழுிததாளிபம் நCreative நCommons நஉிமிததின ந் ழ் நஅவரிரது நப்னப்புுகனள ந
வவரளியிடமாறு நகூறுவரது?

இதற்கு நபனவரருமாறு நஒரு நமினனைிஞசனல நஅனு்ப் நியவரணடம்.

<துவரக்ுகம்>
உங்ுகளது நவரனலிததளம் நஅருனம ந[வரனலதளிததின நவப்யர்].
தற்ியப்ாது நப்்ட்ப்தற்கு நஉப்ியயாுக்ப்டம் நுகருவிுகளாுக நMobiles நமற்றும் நப்ல்ியவரறு நனுகயிரு்புக் ந
ுகருவிுகளின நஎணணிக்னுக நஅதிுகிிதது நவரநதுள�ளது.

இநினலயில் நநாங்ுகள� நhttp://www.FreeTamilEbooks.com நஎனும் நவரனலதளிததில், நப்ல்ியவரறு நதமிழ் ந
மினபுிததுகங்ுகனள நவவரிவியவரறு நதுன்ுகளின ந் ழ் நியசுகி்ப்தற்ுகானை நஒரு நபுதிய நதி்டபிததில் ந
ஈடப்்டடள�ியளாம்.
இங்கு நியசுகிக்ுக்ப்டம் நமினபுிததுகங்ுகள� நப்ல்ியவரறு நுகணிணிக் நுகருவிுகளானை நDesktop,ebook நreaders நlike
kindl, நnook, நmobiles, நtablets நwith நandroid, நiOS நியப்ான்வரற்றில் நப்்டக்கும் நவரணணம் நஅனமயும். நஅதாவரது ந
இிததனுகய நுகருவிுகள� நsupport நவச்யும் நodt, நpdf, நebub, நazw நியப்ான் நவர்டவரனம்பல் நபுிததுகங்ுகள� ந
அனமயும்.
இதற்ுகாுக நநாங்ுகள� நஉங்ுகளது நவரனலதளிததிலிருநது நப்திவுகனள
வப்் நவிரும்புகிய்ாம். நஇதன நமலம் நஉங்ுகளது நப்திவுகள�

உலுகளவில் நஇருக்கும் நவராசுகர்ுகளின நுகருவிுகனள நியநிர்டயாுகச் நவசன்னபயும்.

எனைியவர நஉங்ுகளது நவரனலதளிததிலிருநது நப்திவுகனள ந நபிரதிவயட்ப்தற்கும் நஅவரற்ன் ந
மினபுிததுகங்ுகளாுக நமாற்றுவரதற்கும் நஉங்ுகளது நஅனுமதினய நியவரணடகிய்ாம்.

http://www.freetamilebooks.com/
http://blog.ravidreams.net/
http://www.kaniyam.com/
http://maattru.com/
http://www.badriseshadri.in/
http://www.vinavu.com/
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இிவவராறு நஉருவராக்ுக்ப்்டப நமினபுிததுகங்ுகளில் நுகண்ட்ப்ாுக நஆிசிியிராுக நஉங்ுகளின நவப்யரும் ந
மற்றும் நஉங்ுகளது நவரனலதள நமுுகவரியும் நஇபம்வப்றும். நியமலும் நஇனவர ந“Creative நCommonsை” ந
உிமிததின ந் ழ் நம்டடம்தான நவவரளியிப்ப்டம் நஎனும் நஉறுதினயயும் நஅளிக்கிய்ாம்.

http://creativecommons.org/licenses/

 ங்ுகள� நஎங்ுகனள நபனவரரும் நமுுகவரிுகளில் நவதாபர்பு நவுகாள�ளலாம்.

e-mail ந: நfreetamilebooksteam@gmail.com ந
FB ந: நhttps://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G ந+: நhttps://plus.google.com/communities/108817760492177970948
 ந
நனறி.
</மு்டவ>

ியமற்கூறியவராறு நஒரு நமினனைிஞசனல நஉங்ுகளுக்குித நவதிநத நஅனனைிதது நஎழுிததாளர்ுகளுக்கும் ந
அனு்ப நஅவரர்ுகளிபமிருநது நஅனுமதினய் நவப்றுங்ுகள�.

மு்டநதால் நஅவரர்ுகனளயும் ந“Creative நCommons நLicenseை”-ஐ நஅவரர்ுகளுனபய நவரனலதளிததில் ந
ப்யனப்டிததச் நவசால்லுங்ுகள�.

ுகனபசியாுக நஅவரர்ுகள� நஉங்ுகளுக்கு நஅனுமதி நஅளிிதது நஅனு்பயிருக்கும் ந
மினனைிஞசனலfreetamilebooksteam@gmail.com நஎனும் நமுுகவரிக்கு நஅனு்ப நனவரயுங்ுகள�.

ஓர் நஎழுிததாளர் நஉங்ுகளது நஉங்ுகளது நியவரணடியுகானள நமறுக்கும் நப்்டசிததில் நஎனனை நவச்வரது?

அவரர்ுகனளயும் நஅவரர்ுகளது நப்னப்புுகனளயும் நஅ்ப்்டியய நவி்டடவிப நியவரணடம்.
ஒருசிலருக்கு நஅவரர்ுகளுனபய நவசாநத நமுயற்சியில் நமினபுிததுகம் நதயாிக்கும் நஎணணம்கூப ந
இருக்கும். நஆிுகியவர நஅவரர்ுகனள நநாம் நமீணடம் நமீணடம் நவதாநதிரவ நவச்யக் நகூபாது.
அவரர்ுகனள நஅ்ப்்டியய நவி்டடவி்டட நஅடிததடிதத நஎழுிததாளர்ுகனள நியநாக்க நநமது நமுயற்சினயித ந
வதாபிர நியவரணடம்.

மினபுிததுகங்ுகள� நஎிவவராறு நஅனமய நியவரணடம்?

ஒிவவவராருவரிரது நவரனலிததளிததிலும் நகுன்நதப்்டசம் நநூற்றுக்ுகணக்கல் நப்திவுகள� ந
ுகாண்ப்டம். நஅனவர நவரனுக்ப்டிதத்ப்்டியபா நஅல்லது நவரனுக்ப்டிதத் நப்பாமியலா நஇருக்கும்.
நாம் நஅவரற்ன்வயல்லாம் நஒன்ாுகித நதிிர்ட்ட நஒரு நவப்ாதுவரானை நதனல்பன் ழ் நவரனுக்ப்டிததி ந
மினபுிததுகங்ுகளாுகித நதயாிக்ுகலாம். நஅிவவராறு நவரனுக்ப்டிதத்ப்டம் நமினபுிததுகங்ுகனள நப்குதி-
I நப்குதி-II நஎனறும் நகூப நதனிிததனிியய நபிிததுக் நவுகாடக்ுகலாம்.

தவிர்க்ுக நியவரண்டயனவருகள� நயானவர?
இனைம், நப்ாலியல் நமற்றும் நவரனமுன் நியப்ான்வரற்ன்ித நதூணடம் நவரனுகயானை நப்திவுகள� ந
தவிர்க்ுக்ப்ப நியவரணடம்.

எங்ுகனளித நவதாபர்பு நவுகாள�வரது நஎ்ப்்ட?

 ங்ுகள� நபனவரரும் நமுுகவரிுகளில் நஎங்ுகனளித நவதாபர்பு நவுகாள�ளலாம்.
 email ந: நfreetamilebooksteam@gmail.com
 Facebook: நhttps://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
 Google நPlus: நhttps://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இிததி்டபிததில் நஈடப்்டடள�ளவரர்ுகள� நயார்?
குழு ந– நhttp://freetamilebooks.com/meet-the-team/
Supported நby
 Free நSoftware நFoundation நTamilNadu, நwww.fsftn.org
 Yavarukkum நSoftware நFoundation நhttp://www.yavarkkum.org/

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
http://www.yavarkkum.org/
http://www.fsftn.org/
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
http://creativecommons.org/licenses/
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உங்ுகள� நப்னப்புுகனள நவவரளியிபலாியம ந ந

உங்ுகள� நப்னப்புுகனள நமினனூலாுக நஇங்கு நவவரளியிபலாம்.

1. நஎங்ுகள� நதி்டபம் நப்ற்றி ந– நhttp://freetamilebooks.com/about-the-project/

2. ந நப்னப்புுகனள நயாவரரும் நப்கரும் நஉினம நதரும் நகிியய்ட்டிவ நுகாமன்ஸ நஉிமம் நப்ற்றி ந–
கிியய்ட்டிவ நுகாமன்ஸ நஉினம ந– நஒரு நஅறிமுுகம்

http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உங்ுகள� நவிரு்ப்ானை நகிியய்ட்டிவ நுகாமன்ஸ நஉிமிதனத நஇங்ியுக நியதர்நவதடக்ுகலாம்.
http://creativecommons.org/choose/

3.
ியமற்ுகணபவரற்ன் நப்ார்ிதத ந/ நப்்டிதத நபன, நஉங்ுகள� நப்னப்புுகனள நமினனூலாுக நமாற்்
பனவரரும் நதுகவரல்ுகனள நஎங்ுகளுக்கு நஅனு்ப்வம்.
1. நூலின நவப்யர்
2. நூல் நஅறிமுுக நஉனிர
3. நூல் நஆிசிியர் நஅறிமுுக நஉனிர
4. உங்ுகள� நவிரு்ப்ானை நகிியய்ட்டிவ நுகாமன்ஸ நஉிமம்
5. நூல் ந– நtext ந/ நhtml ந/ நLibreOffice நodt/ நMS நoffice நdoc நவர்டவரங்ுகளில். ந நஅல்லது நவரனல்ப்திவ ந/ ந

இனணய நதளங்ுகளில் நஉள�ள நுக்டடனிருகளில் நவதாட்புுகள� ந(url)
இவரற்ன் நfreetamilebooksteam@gmail.com நக்கு நமினனைிஞசல் நஅனு்ப்வம்.
வினிரவில் நமினனூல் நஉருவராக்க நவவரளியிடியவராம்.
——————————————————————————————————–
 ங்ுகளும் நமினனூல் நஉருவராக்கப நஉதவரலாம்.

மினனூல் நஎ்ப்்ட நஉருவராக்குகிய்ாம்? ந ந–

இதன நஉனிர நவர்டவரம் நஆிங்கலிததில் ந– நhttp://bit.ly/create-ebook

A4 நPDF, ந6 நinch நPDF நியுகா்புுகனள ந நMicrosoft நword நஇியலியய நஉருவராக்ுக ந
– நhttp://freetamilebooks.com/create-pdf-files-using-microsoft-word/
எங்ுகள� நமினனைிஞசல் நகுழுவில் நஇனணநது நஉதவரலாம்.

https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooksforum

நனறி ந!
 ந

https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooksforum
http://freetamilebooks.com/create-pdf-files-using-microsoft-word/
http://bit.ly/create-ebook
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
http://creativecommons.org/choose/
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
http://freetamilebooks.com/about-the-project/
http://freetamilebooks.com/how-to-publish-your-works-here/
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